Dutch Dairy Days

combineert beste van
HHH-show en NRM

Na een periode van stilstand door corona
presenteren de organisatoren van de NRM en de
HHH-show een mooi nieuw initiatief. De vereniging
HHH, Coöperatie CRV en Agrifirm hebben elkaar
gevonden in de ambitie om jaarlijks een nationale
koeienshow te blijven organiseren.
TEKST WICHERT KOOPMAN

O

p vrijdag 25 en zaterdag 26 maart
2022 organiseren de vereniging
Holland Holstein Herds (HHH),
Coöperatie CRV en Agrifirm samen de eerste Dutch Dairy Days. Jorien Bouwmeester,
bestuurslid van de vereniging HHH, en
Wietse Duursma, voorzitter van Coöperatie
CRV, hebben er nu al zin in. ‘Na het taaie
voorwerk kan het leuke werk echt beginnen: het organiseren van een fantastische
nieuwe nationale show’, vertellen ze in een
dubbelinterview.

Hoe gaat de nieuwe show eruitzien?
Duursma: ‘De Dutch Dairy Days combineren het beste van de twee shows: de sfeer,
de betrokkenheid van fokkers en vrijwilligers en het clubgevoel van de HHH-show
met de professionaliteit en internationale
uitstraling van de NRM. Het wordt een
jaarlijks terugkerende tweedaagse show,
die georganiseerd wordt met en voor de
sector. De eerste editie zal nog worden gehouden in de IJsselhallen in Zwolle. Voor
het jaar erop gaan we op zoek naar een
andere locatie.’
Bouwmeester: ‘De details van het programma moeten we nog invullen, maar het zal
vertrouwde elementen van beide evenementen bevatten. Zoals twee dagen show
met een vakbeurs, die wordt afgetrapt door
de scheercompetitie van de Young Breeders

op donderdagavond. Daarbij een individuele keuring voor zwart- en roodbont holstein, een competitie voor Young Breeders
en bedrijfsgroepen, een demonstratie van
dochtergroepen, een eliteveiling en een
fokkersavond. De dochtergroependemonstratie zal openstaan voor alle ki-organisaties en importeurs.’

Vanwaar de bundeling van krachten?
Duursma: ‘We zagen bij iedere volgende
editie van de NRM de bezoekersaantallen,
de belangstelling voor de vakbeurs en de
animo voor het inzenden van dochtergroepen iets teruglopen. Wij zagen dat zeker
niet als een teken van afnemend enthousiasme voor een evenement als de NRM,
maar als een logisch gevolg van krimp in de
sector. Op lange termijn was de bestaande
formule van de NRM financieel niet vol te
houden. Alle partijen in het NRM-bestuur
waren het erover eens dat we op zoek
moesten naar een nieuwe vorm. In oriënterende gesprekken met de vereniging HHH
bleek dat we de ambitie delen om jaarlijks
een show op het hoogste niveau neer te
zetten. Die gedeelde ambitie is de kracht
van onze samenwerking.’
Bouwmeester: ‘Totdat de coronamaatregelen het ons onmogelijk maakten, lukte het
elk jaar om een mooie HHH-show te organiseren. Maar de bijdrage die we vanuit de

vereniging HHH moesten doen om de exploitatie rond te krijgen, werd steeds een
beetje groter. Op lange termijn houdt de
vereniging dat financieel niet vol. Daarbij
weten we al een tijdje dat we op zoek moeten naar een nieuwe locatie, omdat de
IJsselhallen in Zwolle worden afgebroken.
Een eerste oriëntatie leerde dat we op een
nieuwe locatie veel meer geld kwijt zouden
zijn. Bovendien hebben we in de regio rond
Zwolle nu een geweldig netwerk van vrijwilligers die onmisbaar zijn bij het organiseren van de show. Dat zouden we op een
andere locatie weer helemaal opnieuw
moeten opbouwen. Door de samenwerking
met de NRM kunnen we voor onze leden
ook in de toekomst een volwaardige show
blijven organiseren.’

De Dutch Dairy Days staan gepland
voor het voorjaar. Waarom?
Bouwmeester: ‘We organiseerden de HHHshow altijd begin december, maar dat hield
wel een risico in met het weer. We hebben
regelmatig te maken gehad met sneeuw en
gladde wegen. Voor de NRM eind juni/begin
juli gold het andere uiterste. Denk alleen
maar aan de laatste editie in 2019, toen het
snikheet was. Het voorjaar is een logische
keuze, die ook past in het schema van andere vakbeurzen en evenementen. De Dutch
Dairy Days worden dan een soort van afsluiting van het wintershowseizoen. En in de
planning van het landwerk valt deze periode voor veel veehouders ook gunstig.’

Wat is het belang van de vereniging
HHH bij de samenwerking met
Coöperatie CRV?
Bouwmeester: ‘Deze samenwerking biedt
de leden van de vereniging HHH en de
Young Breeders de garantie dat we, onder
normale omstandigheden, ook in de toekomst jaarlijks een show kunnen organiseren waarop ze met elkaar de competitie
kunnen aangaan op het hoogste nationale
niveau.’
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INTERVIEW WIETSE DUURSMA EN JORIEN BOUWMEESTER

Wietse Duursma:
‘Organiseren nationale
show is stamboekverantwoordelijkheid'
Waarom zet Coöperatie CRV zich in
voor de Dutch Dairy Days?
Duursma: ‘Wĳ vinden het organiseren van
een nationale keuring een belangrĳk onderdeel van onze stamboektaak. Bovendien is
een show met internationale uitstraling
van groot belang voor de promotie van de
Nederlandse melkveehouderĳ en fokkerĳ
in de wereld. Daarbĳ is het een heel mooie
gelegenheid om de buitenwereld te tonen
met hoeveel passie en zorg melkveehouders
met hun dieren werken. Duurzaamheid zal
in het programma dan ook extra aandacht
krĳgen, bĳvoorbeeld via een klasse koeien
met een hoge levensproductie.’

De NRM werkte met voorselectie,
de HHH-show met vrije inschrijving.
Hoe hebben jullie dat opgelost voor
de Dutch Dairy Days?
Bouwmeester: ‘Fokkers kunnen zelf heel
goed bepalen welke dieren ze willen laten
zien op de show. We blĳven werken met
een volledig vrĳe inschrĳving. Zonder voorselectie dus. Dat helpt ook bĳ het sluitend
krĳgen van de exploitatie, want voorselectie is een kostbare aangelegenheid.’
Duursma: ‘Wĳ verwachten dat het enthousiasme om deel te nemen aan een nationale
keuring bĳ veehouders nog steeds groot is.
Om te voorkomen dat er meer dieren worden aangemeld dan er ruimte is in het programma, gaan we werken met inschrĳf-
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Jorien Bouwmeester:
‘Young Breeders
krijgen prachtig
nationaal podium'

geld. Hoe hoog dat wordt, moeten we met
elkaar nog bepalen.’

Inzending voor de keuring op de
Dutch Dairy Days staat open voor alle
Nederlandse veehouders. Heeft het
lidmaatschap van de vereniging HHH
nu nog wel meerwaarde voor fokkers?
Bouwmeester: ‘De vereniging HHH doet
natuurlĳk meer dan het organiseren van
een show. Maar ook als het gaat om deelname aan de show, heeft het voordelen om
lid te zĳn. Zo hoeven HHH-leden voor de
eerste twee aangemelde dieren geen inschrĳfgeld te betalen. En de leden van zowel de vereniging HHH als de Young Breeders ontvangen een entreebewĳs voor het
evenement.’

Zowel de vereniging HHH als Coöperatie CRV hebben met de Young Breeders en Young CRV een eigen club
voor jongeren. Hoe gaan jullie die
betrekken bij de organisatie?
Duursma: ‘We vinden het heel belangrĳk
dat jonge veehouders betrokken zĳn bĳ de
Dutch Dairy Days. Zĳ zĳn immers de toekomst van de show. Met de competitie van
de Young Breeders was dat op de HHHshow al goed voor elkaar. Voor de Dutch
Dairy Days zoeken we niet alleen de samenwerking met Young CRV, maar bĳvoorbeeld ook met de jongerenraad van Agri-

firm, de AJK’s en andere jongerenraden.’
Bouwmeester: ‘Onze Young Breeders krĳgen op de Dutch Dairy Days een prachtig
nationaal podium en hun activiteiten zĳn
nog beter ingebed in het programma. Daarbĳ hebben we afgesproken dat deelname
aan de competitie is voorbehouden aan
leden van de Young Breeders.’

De NRM werd gedragen door participanten uit het bedrijfsleven. Hoe gaat
dat met de Dutch Dairy Days?
Duursma: ‘De partĳen in de NRM zĳn vanaf
het begin allemaal betrokken in de plannen
en zĳ zĳn hier unaniem enthousiast over.
Wĳ zĳn heel blĳ dat Agrifirm samen met
ons de organisatie wil dragen. De vereniging HHH, Coöperatie CRV en Agrifirm
werken samen op basis van gelĳkwaardigheid. Dat wil zeggen dat we alle drie vrĳwillig menskracht leveren en ieder voor een
derde risico dragen in het resultaat van de
exploitatie. Daarnaast hebben we alle vertrouwen dat een groot aantal van de vertrouwde participanten en sponsoren aan
zullen haken. Ik weet zeker dat we er op
deze manier met elkaar een prachtig evenement van gaan maken.’
Bouwmeester: ‘Aan ons zal het niet liggen.
Wĳ hebben er veel zin in om samen met de
leden na een gedwongen stilstand een start
te gaan maken met een fantastische nieuwe
nationale show!’ l
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